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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DIREITO DE 
FAMÍLIA: UMA TEORIA PRÁTICA INOVADORA

OBJETIVOS

Oportunizar a atualização e o aperfeiçoamento dos acadêmicos, Bacharéis em 

Direito, Advogados e demais profissionais da área jurídica, delineando conceitos 

teóricos e aplicando-os na prática, capacitando os profissionais para atuarem no 

Direito de Família de forma inovadora e sensível, fomentando a prática de 

estratégias colaborativas para a obtenção de bons resultados. 

Com as diversas mudanças sociais contemporâneas, a família se transformou e, 

com ela, transformaram-se as relações entre si e com terceiros, frequentemente de 

conflito. Por essa razão, quem atua no Direito de Família possui responsabilidade 

ainda maior, uma vez que se deparam, a todo o momento, com questões intrínsecas 

ao conflito, isto é, angústias, dores e mágoas, que muitas das vezes não são 

externalizadas para os operadores do Direito, cotidianamente treinados apenas 

para lidar com questões jurídicas, mas não com os sentimentos e os verdadeiros 

interesses das partes, como no caso dos conflitos de índole afetiva do Direito de 

Família.

Além disso, na maioria das vezes a “letra da lei” não se mostra suficiente para 

solucionar todos os conflitos apresentados, exigindo do profissional atualização 

técnica e aperfeiçoamento constantes, a fim de exercer uma advocacia estratégica e 

inovadora.

Desta forma, mostra-se fundamental que os profissionais que atuam com o Direito 

de Família adotem postura diferenciada, ou seja, voltada para a sensibilidade, com a 

participação de outros setores do conhecimento para solucionar o conflito de 

maneira célere e efetiva.

 O curso, nesse sentido, pretende fomentar a postura colaborativa e inovadora do 

Advogado no desempenho de negociações sólidas e, essencialmente, incentivar a 

delicadeza com que as questões familiares merecem ser tratadas pelos 

profissionais envolvidos, no sentido de que sejam promovidas estratégias que 

permitam que as pessoas saiam vigorosas e restauradas dos conflitos.



DISCIPLINAS

DOCENTE

.: 1º Noite: Módulo I: 
“Meios Consensuais de Solução de Conflitos: um caminho vantajoso à via 
contenciosa” - ministrado pela professora/advogada Janaina Sodré Bortolato;
.: 2º Noite: Módulo II: 
“Procedimento das Ações de Família no CPC: Foco no consenso” - ministrado 
pela professora/advogada Janaina Sodré Bortolato;
.: 2º Noite: Módulo III: 
“Procedimento das Ações de Família no CPC: quando não há consenso” - 
ministrado pelo professor/advogado Jorge Rosa Filho;
.: 3º Noite: Módulo IV: 
“Aspectos Atuais e Polêmicos do Direito de Família” - ministrado pelo 
professor/advogado Jorge Rosa Filho.

Janaina Sodré Bortolato

Advogada e Mediadora Extrajudicial. Pesquisadora do tema Mediação de 
Conflitos no âmbito do Direito de Família. Especialista em Direito Processual 
Civil (CESUSC). Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões (LFG). Pós-
Graduanda em Direito Imobiliário (EPD). Possui capacitação em mediação e 
arbitragem. Membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB-SC. 
Membro da Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas do IBDFAM: Instituto 
Brasileiro de Direito de Família. Membro do Grupo de Pesquisa Mediação como 
Política Pública na UFSC.

Jorge Rosa Filho

Advogado militante em Direito de Família e Sucessões. Especialista em Direito 
Tributário (LFG). Bacharel em Direito UFSC 2004. Presidente da Comissão de 
Direito de Família e Sucessões da OAB/SC. Secretário Geral do IBDFAM/SC.

PÚBLICO-ALVO

Indicado para Acadêmicos, Bacharéis em Direito, Advogados e demais profissionais 

da área jurídica que atuem ou pretendem atuar no Direito de Família.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$369,00
20% de desconto para alunos e egressos (R$295,20)

Pagamento em 3x no boleto

Carga Horária - 12 horas / aula
Segunda, terça e quarta das 19h às 23h
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